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1. Bộ Công an đề xuất rút thời hạn giấy phép lái xe 
còn 5 năm: Chưa trình Thủ tướng 

Liên quan đến đề xuất rút thời hạn giấy phép lái xe ôtô xuống còn 5 
năm, hiện nay Bộ Công an vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng 
để hoàn thiện dự thảo, chưa trình lên Thủ tướng Chính phủ. 

Liên quan đến việc Bộ Công an đề xuất rút thời hạn giấy phép lái 
xe(GPLX) ôtô xuống 5 năm thay vì 10 năm như hiện nay, trả lời báo chí 
ngày 26-8, Đại tá Nguyẽ̂n Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyè̂n và 
Điè̂u tra giải quyé̂t tai nạn giao thông (Cục CSGT Bộ Công an), cho bié̂t dự 
thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đu ̛ờng bộ do Bộ 
Công an chủ trì. Hiện nay, Dự thảo là̂n 5 Luật Bảo đảm trật tự, ATGT 
đường bộ vã̂n chưa trình Thủ tướng. 

 

Bộ Công an chưa trình dự thảo lên Thủ tướng Chính phủ 

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Bộ Công an vã̂n còn đang tié̂p tục phó̂i 
hợp với Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính 
phủ đẻ̂ hoàn thiện. Đé̂n thời điẻ̂m hiện tại, chưa phải là thời hạn cuó̂i cùng 
trình dự thảo. 

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tại dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, 
ATGT đường bộ, Bộ Công an đề xuất GPLX các hạng A1, A2, A3 không có 
thời hạn. Còn với các GPLX hạng B, C, D1, D, BE, CE, D1E, DE có thời 
hạn 5 năm thay vì 10 năm như đang được Bộ GTVT quy định. 



Trước đề xuất rút thời hạn cấp giấy phép lái xe xuống còn 5 năm của Bộ 
Công an, đã có nhiều chuyên gia về giao thông, lái xe không đồng tình. 
Trong đó, nhiều người cho việc này gây lãng phí, phiền hà cho người dân. 

Ông Nguyễn Văn Quyền, chủ tịch Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam, cho rằng 
thời hạn 5 năm chỉ nên áp dụng với một số hạng giấy phép lái xe, còn lại 
nên theo quy định như hiện nay các hạng B1 và B2 có thời hạn là 10 năm. 

"Đối với người còn trẻ, sức khỏe ổn định mà rút thời hạn xuống 5 năm sẽ 
gây lãng phí, tốn kém, không cần thiết cho người dân. Thời hạn giấy phép 
lái xe hạng B giữ nguyên như hiện nay là hợp lý"- ông Quyền nói và cho 
rằng nếu muốn rút thời hạn giấy phép lái xe thì cơ quan quản lý nhà nước 
cũng cần nghiên cứu kỹ, có thể chia ra độ tuổi của lái xe. 

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/bo-cong-an-de-xuat-rut-thoi-han-giay-
phep-lai-xe-con-5-nam-chua-trinh-thu-tuong-20200826175444669.htm 

 

2. Đến năm 2021, hầu hết thủ tục hành chính phải 
được cung cấp trực tuyến 

Chiều 26-8, tại trụ sở Chính phủ, Ủy ban quốc gia về chính phủ điện 
tử tổ chức hội nghị trực tuyến với Ban Chỉ đạo xây dựng chính phủ 
điện tử các bộ, ngành và Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử 
63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch 
Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử chủ trì phiên họp. Cùng dự có Ủy 
viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ 
tịch Thường trực Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử và lãnh đạo một số 
bộ, ngành trung ương. 

Tại đầu cầu Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch 
UBND thành phố Lê Hồng Sơn và lãnh đạo các sở, ngành tham dự. 

Hội nghị là dịp nhìn lại các kết quả thực hiện lộ trình xây dựng Chính phủ 
điện tử thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai các nhiệm vụ mà các bộ, 
ngành, địa phương được giao tại hội nghị đầu năm 2020, từ đó xác định 
các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. 

Đã tích hợp, cung cấp 1.039 dịch vụ công trực tuyến 

Theo báo cáo tại hội nghị, công cuộc xây dựng chính phủ điện tử ở nước 
ta đang có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
ngày càng tăng. Hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, 
nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà 
nước; Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, 
Cổng Dịch vụ công quốc gia được khai trương và đi vào hoạt động đã phát 



huy hiệu quả bước đầu; công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng 
được cải thiện. 

Trong đó, từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ nhấn nút khai trương đến 
nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tích hợp, cung cấp 1.039 dịch vụ công 
trực tuyến/6.842 thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền. Cổng Dịch vụ 
công quốc gia nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân, doanh 
nghiệp, đạt trên 60 triệu lượt truy cập, trên 235.000 tài khoản đăng ký; hơn 
15 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 295.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến 
trên cổng; tiếp nhận, hỗ trợ trên 24.000 cuộc gọi và 7.800 phản ánh, kiến 
nghị. 

Từ tháng 3-2020, hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công 
quốc gia được đưa vào vận hành, đến nay đã có 9.000 giao dịch. Riêng 
trong tháng 8-2020 có trên 3.000 giao dịch với số tiền khoảng 5 tỷ đồng. 

Hà Nội tích hợp 249 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia 

Theo báo cáo kết quả triển khai xây dựng chính quyền điện tử của thành 
phố Hà Nội 8 tháng năm 2020, Hà Nội đã xây dựng Hệ thống thông tin báo 
cáo của thành phố kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, nhân 
rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ tại 
HĐND thành phố, UBND thành phố. 

Đáng lưu ý, tính đến hết tháng 7-2020, tổng số dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, mức độ 4 của thành phố đang cung cấp cho người dân và 
doanh nghiệp là 1.671. Hà Nội cũng đã hoàn thành tích hợp, kết nối 
249/249 dịch vụ công trực tuyến của thành phố lên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia. 

Đặc biệt, trước diễn biến của dịch Covid-19, Hà Nội đã triển khai Cổng 
thông tin thành phố - Hà Nội Smart City giúp người dân nắm bắt kịp thời, 
chính xác thông tin về dịch bệnh. Song song đó, thành phố Hà Nội tiếp tục 
đẩy mạnh việc triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trên địa 
bàn. Trong đó tập trung triển khai thanh toán đối với dịch vụ công trực 
tuyến, tiền điện, thanh toán trong lĩnh vực y tế, giáo dục... 

Thành phố cũng mở rộng triển khai biên lai điện tử tại các cơ quan thu phí 
đối với dịch vụ hành chính công; hóa đơn điện tử, biên lai điện tử đối với 
các cơ sở kinh doanh. Tính đến ngày 19-8-2020, đã có 123.477 doanh 
nghiệp, tổ chức đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ 87,6% số 
doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố. 

Lấy người dân làm trung tâm phục vụ 

Sau khi nghe ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và thành viên Ủy ban 
quốc gia về chính phủ điện tử, phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính 



phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, xây dựng chính phủ điện tử là vấn đề lớn, 
vấn đề mới, cấp bách để đưa đất nước phát triển. Thời gian qua, công việc 
này đạt được một số bước tiến, như xếp hạng chỉ số phát triển chính phủ 
điện tử chung của Việt Nam tăng 2 bậc (theo Báo cáo khảo sát xếp hạng 
mức độ phát triển chính phủ điện tử năm 2020 của Liên hợp quốc công bố 
tháng 7-2020). Việc tiếp nhận, xử lý văn bản trên môi trường mạng của các 
bộ, ngành, địa phương ngày càng đi vào nền nếp. Khung pháp lý đồng bộ 
về xây dựng chính phủ điện tử từng bước hoàn thiện. Các bất cập, khó 
khăn trong cơ chế đầu tư, dịch vụ công nghệ thông tin dần được tháo gỡ. 

Cho rằng khả năng đột phá trong xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam 
rất cao, song, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa 
phương nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế để khắc phục. 

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
yêu cầu các bộ, ngành có lộ trình cụ thể để tiếp tục có chiến lược về xây 
dựng Chính phủ điện tử. Về nguyên tắc, phải bảo đảm liên thông, không 
trùng lắp dữ liệu. Các dự án triển khai phải đặt dưới sự bảo đảm về an 
ninh, an toàn mạng nhưng cũng phải chia sẻ thông tin, tránh lãng phí. Thủ 
tướng giao các bộ, ngành, địa phương chủ trì đề xuất các nền tảng dùng 
chung của chính phủ điện tử trong tháng 10-2020. Bộ Thông tin và Truyền 
thông chủ trì về quản trị dữ liệu, xây dựng đề án thành phần để thúc đẩy 
việc chuyển đổi số quốc gia, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. 

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương phải đẩy nhanh tiến độ cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến, tích hợp dịch vụ công. Mục tiêu đến hết năm 
2020, hoàn thành cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 
4. Đến năm 2021, hầu hết các thủ tục hành chính phải được cung cấp 
bằng dịch vụ trực tuyến và phải được đánh giá chất lượng theo hướng lấy 
người dùng là trung tâm phục vụ, lấy sự thuận tiện, hài lòng của người dân 
làm mục tiêu. 

“Nếu người dân không dùng, doanh nghiệp, tổ chức không dùng thì sẽ 
xem xét trách nhiệm của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan”, 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. 

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/976912/den-nam-2021-hau-
het-thu-tuc-hanh-chinh-phai-duoc-cung-cap-truc-tuyen 

 

3. Đề xuất sửa đổi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang đề nghị xây dựng Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình (sửa đổi). 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, sau 12 năm triển khai và thi 
hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, bên cạnh những thành tựu đạt 
được, Luật cũng bộc lộ những hạn chế như: 

Chưa giải thích hoặc giải thích khái niệm nhưng còn chung chung dẫn đến 
chưa nhận diện được đúng, đầy đủ về hành vi bạo lực gia đình. Các quy 
định về thông tin, tuyên truyền trong Luật còn chưa quy định rõ về nguyên 
tắc, đối tượng thông tin, tuyên truyền trong Luật còn chưa quy định rõ về 
nguyên tắc, đối tượng thông tin, tuyên truyền; nội dung, hình thức tuyên 
truyền chưa phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ thông tin 
hiện nay. Việc thông tin, tuyên truyền chủ yếu đưa tin vụ việc, chưa chú 
trọng đến công tác phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bạo lực. 

Luật quy định về hòa giải trong phòng, chống bạo lực gia đình nhưng chưa 
làm rõ được tính đặc thù giữa hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các 
thành viên gia đình với hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp ngoài gia đình. 
Thực tế, những vụ bạo lực gia đình sau khi bị xử lý hành chính hoặc hình 
sự thì những mâu thuẫn, tranh chấp đang tồn tại trong gia đình cơ bản 
chưa được giải quyết. Vì vậy, để ngăn chặn bạo lực gia đình tái diễn thì 
Luật cần quy định rõ việc hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình chỉ được 
thực hiện sau khi đã xử lý hành chính hoặc hình sự. Mặt khác, việc hòa 
giải còn mang nặng thủ tục hành chính, người tham gia hòa giải trong 
phòng, chống bạo lực gia đình còn hạn chế về kiến thức và kỹ năng, thậm 
chí vẫn còn tư tưởng định kiến nên công tác hòa giải trong phòng, chống 
bạo lực gia đình chưa hiệu quả. 

Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính và điều kiện để xử lý vụ việc bạo lực 
gia đình còn khá phức tạp, nhất là quy định về viết đơn, tố cáo. Nhiều nạn 
nhân bạo lực gia đình ngại tiếp xúc với chính quyền vì không biết phải trình 
bày thế nào, thậm chí bị người gây bạo lực hoặc người trong gia đình đe 
dọa nếu tố cáo. Các biện pháp cấm tiếp xúc cũng chưa thực sự bảo vệ 
nạn nhân bạo lực gia đình. Khi áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc thì nạn 
nhân thường là người phải ra khỏi nhà, trong khi đó, nạn nhân thường là 
người yếu thế (phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi). Vì vậy, để áp dụng biện 
pháp này thì nhất thiết phải sửa quy định về cấm tiếp xúc để tăng cơ hội 
bảo vệ nạn nhân và tăng hình thức răn đe với người gây bạo lực. 

Các chính sách về xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình 
chưa rõ và chưa thu hút được sự tham gia của tổ chức, cá nhân. Các quy 
định của Luật cũng như các văn bản dưới Luật chưa có quy định rõ những 
hoạt động được hỗ trợ, mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ nên xã hội hóa đối với 
công tác phòng, chống bạo lực gia đình còn yếu. Các hoạt động thu hút 
vốn hỗ trợ thông qua quỹ nhằm hỗ trợ khẩn cấp các trường hợp bị bạo lực 
gia đình là hết sức cần thiết, song hiện nay, Luật chưa có quy định này. 
Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 



2020, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
nghiên cứu thành lập Quỹ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Việc thành lập 
Quỹ cần được luật hóa để đảm bảo tính khả thi. Hiện nay, một số Luật đã 
quy định việc thành lập Quỹ như: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
(2012); Luật Du lịch (2017) và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 
(2019). 

Chưa có quy định cụ thể về chế độ khen thưởng, đền bù thiệt hại cho 
những người tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Nhiều 
trường hợp người tham gia can ngăn hành vi bạo lực gia đình bị thiệt hại 
về tài sản, thậm chí nguy hiểm tính mạng, nhưng pháp luật hiện hành chưa 
có quy định về hỗ trợ khiến công tác phòng, chống bạo lực gia đình khó 
huy động sự tham gia của toàn xã hội. Mặt khác, những tổn thương về tâm 
lý, sang chấn về tâm thần khi phải tiếp xúc trực tiếp hoặc thông tin về nạn 
nhân bạo lực gia đình; người gây bạo lực gia đình cũng cần được xem xét, 
đánh giá khách quan, toàn diện để có giải pháp phù hợp nhằm hạn chế 
những trường hợp người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình lại là 
người gây bạo lực gia đình hoặc là người bị bạo lực. 

Việc cập nhật số liệu, thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình còn yếu 
và thiếu độ tin cậy. Quy định báo cáo số liệu về tình hình bạo lực gia đình 
đang được quy định tản mạn ở nhiều văn bản khác nhau, chưa có sự 
thống nhất quy định về tiêu chí, biểu mẫu, cách thức và cơ quan đầu mối 
tổng hợp số liệu. Sự phối hợp, chia sẻ số liệu giữa các ngành còn lỏng lẻo, 
chưa thống nhất về phương pháp, biểu mẫu. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, việc ban hành Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình (sửa đổi) nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập 
của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình hiện hành, đặc biệt là xử lý 
nghiêm người có hành vi bạo lực gia đình, người vi phạm pháp luật trong 
phòng, chống bạo lực gia đình, tăng cường các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ 
nạn nhân bạo lực gia đình, nâng cao chất lượng của công tác hòa giải, 
thông tin tuyên truyền và khuyến khích xã hội hóa trong phòng, chống bạo 
lực gia đình. Từ đó góp phần xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh 
phúc, để gia đình thực sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là tổ ấm của mỗi 
người. 

Mời bạn đọc xem toàn văn Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống 
bạo lực gia đình (sửa đổi) và góp ý tại đây. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/De-xuat-sua-doi-Luat-
Phong-chong-bao-luc-gia-dinh/405361.vgp 

 

 



4. Thanh toán không dùng tiền mặt tạo ưu thế trong kinh 
doanh của doanh nghiệp 

Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, việc mua bán thanh toán trực 
tuyến ngày càng phát triển, do đó việc thanh toán không dùng tiền 
mặt là một ưu thế trong kinh doanh hiện nay của doanh nghiệp. 

Triển khai Quyết định số 2545/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê 
duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai 
đoạn 2016 – 2020. Theo Chỉ thị, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Nghị quyết 01 và 02 của Chính 
phủ, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc NHNN và các tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quán triệt phương châm 
hành động của Chính phủ năm 2020 là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, 
trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả" thực hiện tốt các giải pháp điều hành 
chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm mục tiêu kiểm soát lạm 
phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an toàn và 
phát triển lành mạnh hệ thống các tổ chức tín dụng. Một nội dung nổi bật 
trong Chỉ thị là đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. 

 

Toàn cảnh Diễn đàn Thực hiện Quyết định số 2545/QĐ-TTg Thúc đẩy 
thanh toán không dùng tiền mặt trong doanh nghiệp do Tạp chí Diễn đàn 
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Trọng tâm cải cách trong các lĩnh vực lớn 



Theo đó, NHNN yêu cầu ngành ngân hàng phải đẩy mạnh thanh toán 
không dùng tiền mặt, đặc biệt là thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch 
vụ công; đảm bảo các hệ thống thanh toán, hoạt động cung ứng dịch vụ 
trung gian thanh toán ổn định, an toàn và hiệu quả. 

Đổi mới và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ 
hiện đại nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng số; tăng cường an ninh, an 
toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng. 

Trong khi đó, Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ đã xác định đẩy mạnh 
thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những nội dung trọng tâm cải 
cách để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia. 

Chỉ đạo các Bộ Ngành thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực 
tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4; cho phép người dân, doanh 
nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác 
nhau; tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia theo lộ trình; đẩy mạnh 
phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 
dịch vụ bưu chính công ích. 

Thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam 
giai đoạn 2016 - 2020 ban hành theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg năm 
2016 của Thủ tướng Chính phủ; đề xuất biện pháp đẩy mạnh thanh toán 
không dùng tiền mặt trong thời gian tới. Sau 4 năm thực hiện “Đề án phát 
triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020” 
(theo Quyết định 2545/QĐ-TTg), hoạt động thanh toán không dùng tiền 
mặt ghi nhận nhiều tích cực. Tuy nhiên, theo đánh giá, chỉ tiêu tỷ lệ tiền 
mặt trên tổng phương tiện thanh toán vẫn còn cao. Giao dịch tiền mặt còn 
phổ biến nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Thanh toán điện tử trong 
thương mại điện tử chưa tương xứng với tiềm năng phát triển; việc triển 
khai thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục còn 
khiêm tốn… 

Theo đó, đối với TP Hà Nội, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, 
UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các quận, 
huyện, thị xã trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nội dung văn 
bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố 
đến cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp. 

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính được đầu tư và là nhiệm 
vụ trọng tâm của các sở ngành, trong thực hiện dịch vụ công thủ tục này 
đã được thanh toán không dùng tiền mặt chủ yếu bằng ủy nhiệm chi qua 
ngân hàng, thanh toán trực tuyến. 



Tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính 
qua mạng điện tử trong các lĩnh vực: Đăng ký doanh nghiệp, đầu tư, thuế, 
hải quan, xây dựng và quản lý đất đai...  

Cụ thể, trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, chủ động triển khai tích 
hợp 4 dịch vụ tiện ích hỗ trợ doanh nghiệp trong đăng ký kinh doanh để 
giảm thời gian khởi sự kinh doanh: (1) Dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả 
TTHC đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích; (2) Dịch vụ 
mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp đăng ký tại Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Hà Nội; (3) Dịch vụ cấp biên lai điện tử; (4) Dịch vụ đăng ký dấu 
cho doanh nghiệp. Các dịch vụ này đã tác động tích cực đến kết quả điều 
tra các chỉ tiêu liên quan đến doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các 
thủ tục hành chính. 

Trong lĩnh vực Ngân hàng, tiếp tục triển khai công tác cải cách hành 
chính, trong đó tập trung: xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy định 
nghiệp vụ, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian; Công 
khai, minh bạch danh mục hồ sơ, quy trình để cách chủ đầu tư và doanh 
nghiệp nắm bắt, phối hợp, qua đó rút ngắn thời gian hướng dẫn, thẩm tra 
cho vay. 

Trong lĩnh vực Thuế, thường xuyên hỗ trợ và trả lời giải đáp các văn bản 
vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình triển khai hoá đơn điện 
tử, giúp doanh nghiệp làm quen với việc sử dụng hoá đơn điện tử và tránh 
những rủi ro khi triển khai áp dụng hoá đơn điện tử, giúp các doanh nghiệp 
hoàn thiện giải pháp về hóa đơn điện tử. Việc triển khai hóa đơn điện tử đã 
tiết kiệm chi phí, thời gian tiền bạc cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế, 
giảm thiểu thủ tục hành chính, đa dạng hình thức gửi hóa đơn cho khách 
hàng. 

Hiện, 100% các cơ quan hành chính ở cấp quận, huyện, thị xã đã xây 
dựng và ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một 
cửa và Một cửa liên thông”, tiến tới cơ chế “Một cửa liên thông điện tử”. 
Rút ngắn quy trình xử lý và thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi 
phí tuân thủ cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Hiện đại hóa, tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và 
cung cấp các dịch vụ công trực tuyến; Nâng cao chất lượng giải quyết 
công việc của cơ quan nhà nước; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong 
thực thi công vụ và xác định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của các 
cá nhân, đơn vị. Tiếp tục thực hiện các kênh tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị, 
đề xuất của công dân về thủ tục hành chính; Thông báo công khai thông tin 
tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị giải quyết thủ tục hành chính, địa chỉ, số 
điện thoại, hòm thư góp ý để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Chỉ đạo quyết 
liệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, 



mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo hướng hỗ trợ người 
dân và doanh nghiệp tối đa. 

Tính đến tháng 5/2020, đã có 169/304 dịch vụ công trực tuyến do ngành 
thuế cung cấp đạt mức độ 3, 4, trong đó đã có 93 dịch vụ công đã được 
tích hợp thành công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, sớm hơn 06 tháng so 
với quy định. 

Đối với Doanh nghiệp việc thanh toán không dùng tiền mặt đã triển khai 
100% các hoạt động tín dụng và thanh quyết toán của Doanh nghiệp. 

Tạo ưu thế trong hoạt động kinh doanh 

Có thể khẳng định rằng, đối với doanh nghiệp, một khi có phương tiện 
thanh toán hiện đại thay thế, không dùng tiền mặt thì các lợi ích mang lại 
về thời gian, tài chính cho nền kinh tế là rất rõ ràng. Việc thanh toán bằng 
thẻ tín dụng, hay chuyển tiền qua ứng dụng trên điện thoại thông minh thì 
mọi chuyện đều phải minh bạch. Trong việc thanh toán tiên nhân công, thu 
nhập ngoài lương và tiền thưởng trong doanh nghiệp được đảm bảo tiện 
lợi cho bộ phân thanh quyết toán. 

Ngày nay trong xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế ngày càng phát triển, 
thanh toán không dùng tiền mặt đã và đang phát huy tốt hơn các chức 
năng riêng có. Thực hiện tốt vai trò đó trong hoạt động nền kinh tế, thanh 
toán không dùng tiền mặt đã đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế, cho 
khách hàng và cho bản thân các doanh nghiệp và  ngân hàng. 

Thanh toán không dùng tiền mặt thúc đẩy nhanh quá trình luân chuyển 
hàng hóa; tăng tốc độ luân chuyển vốn trong nền kinh tế, tạo điều kiện cho 
quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành trôi chảy, nhịp nhàng. Tạo 
điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và 
giảm chi phí trong việc thu chi tiền mặt phải quản ký cất giữ. 

Hoàn thiện và phát triển thương mại điện tử xét trên nhiều phương diện, 
thanh tóan trực tuyến là nền tảng của các hệ thống thương mại điện tử, 
khả năng thanh toán trực tuyến đã tạo nên sự khác biệt cơ bản giữa 
thương mại điện tử với các ứng dung khác cung cấp trên Internet. 

Do vậy, việc phát triển thanh toán trực tuyến sẽ hoàn thiện hóa thương mại 
điện tử theo đúng nghĩa là giao dịch hoàn toàn qua mạng, một khi thanh 
toán trong thương mại điện tử an toàn, tiện lợi, việc phát triển thương mại 
trên toàn cầu là một điều tất yếu với dân số đông đảo và không ngừng tăng 
của mạng Internet. Trên cơ sở đó việc thanh toán không dùng tiền mặt 
ngày một phát triển. 

Trong giai đoạn hiện nay do dịch bệnh COVID-19, việc mua bán thanh toán 
trực tuyến ngày càng phát triển, do đó việc thanh toán không dùng tiền mặt 
là một ưu thế trong kinh doanh hiện nay của các Doanh nghiệp. 



Bên cạnh đó, ở góc độ hệ thống các ngân hàng, thanh toán không dùng 
tiền mặt giúp cho các tổ chức tín dụng khai thác và sử dụng các nguồn vốn 
của nền kinh tế một cách hiệu quả trong quá trình chu chuyển tiền tệ cho 
nền kinh tế, thực hiện tốt chức năng trung gian thanh toán của nền kinh tế. 

Thanh toán không dùng tiền mặt có một vai trò quan trọng trong việc giảm 
khối lượng tiền mặt lưu thông, giúp cho quá trình thanh toán diễn ra nhanh 
chóng, an toàn, tiện lợi và giảm bớt chi phí cho các chủ thể tham gia. 

Các nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt đều được thực hiện thông 
qua hệ thống các ngân hàng, do đó góp phần giúp cho Ngân hàng Trung 
Ương thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ kiểm soát được nạn “rửa tiền” , kiểm 
soát hoạt động của các đơn vị kinh tế của các ngành nghề một cách nhanh 
chóng, chính xác và kịp thời đưa ra các giải pháp giúp nền kinh tế tăng 
trưởng tốt và bền vững. 

Thanh toán không dùng tiền mặt có ý nghĩa quan trọng đến việc tiết kiệm 
khối lượng tiền mặt trong lưu thông, từ đó giảm bớt những phí tổn to lớn 
của xã hội có liên quan đến việc phát hành và lưu thông tiền. Nếu như với 
phương thức thanh toán tiền mặt truyền thống như hiện nay sẽ tiêu tốn khá 
nhiều chi phí in, kiểm đếm, rồi chi phí vận chuyển từ ngân hàng (NH) tổng 
ra các NH nhỏ lẻ, thời gian nhân viên kiểm tiền, bảo quản hay hủy bỏ tiền 
cũ, tiền rách; chưa kể hạn chế được nạn in tiền giả… Trong khi đó với việc 
thanh toán phi tiền mặt, mình có thể giảm thiểu những lãng phí trên. 

Thanh toán không dùng tiền mặt giảm tỉ lệ chủ thể thanh toán trữ tiền bên 
mình. Điều này có vai trò quan trọng trong việc huy động tích tụ các nguồn 
vốn tạm thời chưa sử dụng đến của khách hàng vào cơ quan tín dụng, tạo 
nguồn cho tài khoản để thực hiện thanh toán. Loại tiền gửi này cũng là một 
nguồn vốn cung cấp cho các nghiệp vụ sinh lời của NH thương mại, gửi và 
thanh toán phải trả lãi, do vậy giảm giá đầu vào của đi vay để cho vay. Khi 
NH tăng được tỉ trọng thanh toán không dùng tiền mặt cũng là lúc NH thu 
hút được nhiều hơn nguồn vốn trong xã hội vào NH. Trên cơ sở nguồn vốn 
tăng thêm đó, NH sẽ có điều kiện mở rộng cho vay, tăng vốn cho nền kinh 
tế. 

Đối với Ngành Thuế, thanh toán không dùng tiền mặt cũng tham gia góp 
phần chống thất thu thuế. Khi khách hàng tham gia thanh toán thông qua 
ngân hàng thì tất cả các khoản thu nhập hay chi phí đều được thực hiện 
trên tài khoản tại ngân hàng, do đó việc tính thuế cà thu thuế sẽ được tiến 
hành chính xác và nhanh chóng hơn so với khi khách hàng thanh toán 
bằng tiền mặt. 

Nguồn: https://enternews.vn/thanh-toan-khong-dung-tien-mat-tao-uu-the-
trong-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep-180260.html 



5. Đại hội Đảng bộ VPCP: Phát huy đoàn kết, dân chủ, 
kỷ cương, đổi mới và phát triển 

Khai mạc phiên chính thức sáng 26/8, Đại hội Đảng bộ VPCP nhiệm 
kỳ 2020-2025 là dịp để củng cố niềm tin, quyết tâm và sự đoàn kết, 
thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
của Đảng bộ; tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu tổng 
hợp chuyên nghiệp, vững vàng, tin cậy cho Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ; là cơ quan giúp chuyển và giữ lửa tinh thần cải cách, xây 
dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, phục vụ người dân, doanh 
nghiệp. 

Sáng 26/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) lần thứ 
XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc phiên chính thức. 

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng 
Trịnh Đình Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các 
cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt. 

Về phía Văn phòng Chính phủ có sự tham dự của Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư  Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng; các 
đồng chí lãnh đạo VPCP, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ VPCP và gần 
200 đại biểu đại diện cho 26 tổ chức đảng trực thuộc, thay mặt cho trên 
1.100 đảng viên của Đảng bộ. 

Tập trung trí tuệ, trách nhiệm đóng góp vào thành công của Đại hội 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP 
Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ XXVI 
diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống VPCP. Đảng ủy 
cùng với lãnh đạo VPCP đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, lập 
thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước VPCP giai đoạn 
2015-2020 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của VPCP. 

Thời gian qua, Đảng ủy VPCP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành 
công Đại hội 75 chi bộ và 9 đảng bộ cơ sở trực thuộc. Các đảng bộ, chi bộ 
đã chuẩn bị chu đáo, chất lượng các văn kiện; dành nhiều thời gian cho 
thảo luận các Báo cáo chính trị; nhiều ý kiến tâm huyết và trí tuệ tham gia 
đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Trung ương và Đảng ủy cấp trên. 
Đại hội của các Đảng bộ, chi bộ đã diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn 
kết, trí tuệ, đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương. 

Kết quả thành công của Đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các 
phong trào thi đua sôi nổi trong cơ quan đã tạo tiền đề quan trọng cho việc 



chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ XXVI, nhiệm 
kỳ 2020-2025. 

 

Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Đảng bộ VPCP là Đảng bộ có truyền thống đoàn kết, gương mẫu, trí tuệ và 
bản lĩnh; đồng thời còn vinh dự có nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của 
Đảng, Nhà nước công tác và sinh hoạt. Đảng bộ VPCP luôn nhận được sự 
quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sát sao, toàn diện của đồng chí Thủ tướng 
Chính phủ và các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ. 

Với bề dày truyền thống 75 năm xây dựng và trưởng thành, qua suốt 
chặng đường lịch sử vẻ vang của đất nước, hầu hết cán bộ, đảng viên đều 
nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong từng suy nghĩ và hành 
động, nguyện phấn đấu công tác, học tập, rèn luyện theo gương sáng của 
các đồng chí lãnh đạo đã từng cống hiến, hy sinh và đang ngày đêm đem 
hết tâm sức của mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành 
Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy VPCP luôn phối hợp chặt chẽ với lãnh 
đạo cơ quan trên tinh thần đoàn kết, quy tụ và phát huy tính năng động 
sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người 
lao động, nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời triển khai quán triệt, tổ chức 



thực hiện có hiệu quả và hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị 
được giao. 

Với ý chí, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đổi mới, sáng tạo, 5 năm 
qua, cùng với thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, VPCP đã có nhiều 
sáng kiến, việc làm cụ thể, hiệu quả. Hình ảnh, vị thế của VPCP tiếp tục 
được khẳng định, nâng cao. 

Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của VPCP diễn ra trong bối cảnh đất nước 
bước vào giai đoạn phát triển mới và trong một giai đoạn lịch sử với những 
thời cơ, thuận lợi to lớn và khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình thế 
giới diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 bùng 
phát, lan rộng trên thế giới ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh 
tế-xã hội và đời sống nhân dân. Với chức năng tham mưu tổng hợp trên tất 
cả các lĩnh vực, trực tiếp giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
sứ mệnh và trách nhiệm của VPCP là rất to lớn và nặng nề, góp phần cùng 
cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xứng đáng với 
niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

Đại hội Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2020-2025 là dịp để củng cố niềm tin, 
quyết tâm và sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ; tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan 
tham mưu tổng hợp chuyên nghiệp, vững vàng, tin cậy cho Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ; là cơ quan giúp chuyển và giữ lửa tinh thần cải cách, 
xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, phục vụ người dân, doanh 
nghiệp. 

Đồng thời, VPCP phải là cơ quan kiểu mẫu, điển hình tốt trong tổ chức, 
triển khai nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đóng góp nhiều 
hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước; cùng 
cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh". 

Theo Bí thư Đảng ủy VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, 
Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng: Thứ nhất, Đại hội tiến hành tổng 
kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VPCP lần thứ 
XXV nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở đó, để ra phương hướng, mục tiêu, 
nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm là: “Đoàn kết - Dân 
chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển". 

Thứ hai, trên cơ sở kết quả thảo luận của Đại hội đảng các cấp, Đại hội 
tiếp tục thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện trình 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính 
trị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 



Thứ ba, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 và lựa 
chọn, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ VPCP dự Đại hội đại biểu Đảng bộ 
Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XI. 

Bí thư Đảng ủy VPCP đề nghị mỗi đại biểu cần tập trung trí tuệ, trách 
nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tham gia tích cực và có hiệu 
quả vào các nội dung, chương trình Đại hội đã đề ra. 

Đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới công tác cán bộ 

Trình bày báo cáo chính trị Đại hội, đánh giá về nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư 
Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành cho biết, Đảng ủy 
VPCP và các cấp ủy trực thuộc luôn chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị 
quyết, hướng dẫn của Trung ương và sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ 
quan Trung ương. 

Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo VPCP trong lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện nhiệm vụ chính trị. Lãnh đạo hoàn thành một khối lượng lớn 
công việc trên các lĩnh vực công tác: Tham mưu tổng hợp, thông tin truyền 
thông, bảo đảm công tác hậu cần phục vụ các hoạt động tổng hợp, điều 
điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Xác định đúng và tập 
trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, giải quyết kịp 
thời những việc đột xuất; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực 
thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả; các lĩnh vực công tác, 
chương trình, kế hoạch đều được xây dựng cụ thể và đôn đốc triển khai 
thực hiện. 

Đảng ủy VPCP luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, đã xây dựng 
chương trình, kế hoạch công tác cụ thể của cả nhiệm kỳ và hằng năm; xác 
định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và định kỳ sơ kết, tổng kết. Phối 
hợp với lãnh đạo VPCP quan tâm chỉ đạo công tác cải cách hành chính, 
cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng 
tham mưu tổng hợp, phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ. 

Công tác tổ chức cán bộ cơ quan trong nhiệm kỳ có nhiều đổi mới theo 
hướng chủ động, công khai, nâng cao chất lượng cán bộ, tạo động lực, 
khích lệ, động viên cán bộ, công chức phấn đấu rèn luyện. Công tác kiểm 
tra, giám sát và thi hành kỷ luật được Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra quan tâm, 
tăng cường cả về chất và lượng. Chủ động xây dựng chương trình công 
tác và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật bảo 
đảm đúng thẩm quyền, quy trình, quy định. 

Quyết tâm xây dựng Đảng bộ VPCP vững mạnh toàn diện 

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, 
sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá và nêu 
cao tinh thần trách nhiệm nêu gương, để quyết tâm xây dựng Đảng bộ 



VPCP trong sạch, vững mạnh toàn diện, Phó Bí thư Đảng ủy VPCP 
Nguyễn Xuân Thành cho biết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 
trong VPCP nâng cao nhận thức chính trị, có lập trường, tư tưởng vững 
vàng, tận tụy trong công việc, luôn có  ý thức rèn luyện, phấn đấu nâng cao 
chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phát huy tinh 
thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ được 
giao. Duy trì thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ, 
Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo cơ 
quan. Thực hiện Chương trình làm việc hằng năm và toàn khóa của Ban 
Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đạt hiệu quả. 

Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc làm tốt công tác chính trị tư 
tưởng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Trong đó, tập trung nâng cao 
hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp, thông tin truyền thông và ứng dụng 
công nghệ thông tin đảm bảo phục vụ tốt nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều 
hành của Chính phủ, thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch công tác; 
các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội. 

Nâng cao năng lực của cấp ủy, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ 
chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nâng cao nhận 
thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đối với công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Động viên cán 
bộ, đảng viên, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng 
lực, trí tuệ tham mưu, đề xuất các giải pháp có chất lượng, hiệu quả trong 
công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách. Đổi mới tư duy, đề cao 
trách nhiệm cá nhân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tham 
mưu, đề xuất các quyết sách có tính đột phá, tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc, góp phần phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-
nuoc/Dai-hoi-Dang-bo-VPCP-Phat-huy-doan-ket-dan-chu-ky-cuong-doi-
moi-va-phat-trien/405297.vgp 

 

6. Tăng cường công tác truyền thông chính sách 
BHXH, BHYT 

Trong những năm qua, công tác truyền thông của ngành BHXH đã 
được triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn quốc, góp phần tạo 
đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách 
BHXH, BHYT, tạo niềm tin, sự yên tâm và tin tưởng trong Nhân dân 
vào chính sách BHXH, BHYT của Đảng, Nhà nước. 

Những thông điệp quan trọng 



Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân theo 
tinh thần các Nghị quyết của Đảng, trong bối cảnh tiềm năng phát triển 
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình còn nhiều, BHXH Việt Nam vừa mới 
ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông chính sách 
BHXH, BHYT trong toàn Ngành. Trong đó, tập trung đẩy mạnh truyền 
thông vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Nội dung truyền thông được BHXH Việt Nam định hướng tiến hành theo 
kết quả thực hiện toàn diện các chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT theo Nghị 
quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương khoá XII; các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, những 
nỗ lực của toàn Ngành trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ lập thành tích 
chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với chủ đề 
'Toàn ngành BHXH quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển 
BHXH, BHYT lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng'. 

Truyền thông về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền 
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách BHXH, 
BHYT: 

Truyền thông ý nghĩa sâu sắc, kết quả thiết thực khi cấp ủy đảng, chính 
quyền địa phương vào cuộc trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách 
BHXH, BHYT trên địa bàn; truyền thông lan tỏa kết quả, sự thành công 
trong việc đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội của các địa phương. 

Truyền thông về trách nhiệm, ý nghĩa việc hỗ trợ kinh phí đối với người 
tham gia BHXH, BHYT, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức 
khỏe, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh, 
thành phố. 

Tiếp tục truyền thông chuyên sâu về ý nghĩa nhân văn, giá trị thiết thực, lợi 
ích vượt trội khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN, những rủi ro khi không 
tham gia. 

Truyền thông các chế độ người lao động được hưởng do tác động của 
dịch COVID-19 như chế độ bảo hiểm thất nghiệp, chế độ ốm đau, chế độ 
BHYT… 

Đồng thời, tiếp tục truyền thông các chủ đề đã được BHXH Việt Nam phát 
động với chủ đề 'Hưởng ứng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt 
Nam chung tay phòng, chống dịch COVID-19' và chủ đề 'Ý nghĩa, lợi ích 
của cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin ngành 
BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia trong bối cảnh dịch 
COVID-19'. 

Linh hoạt các hình thức truyền thông 



Bên cạnh việc truyền thông lan tỏa chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến tất 
cả các tầng lớp Nhân dân trong xã hội, tập trung truyền thông có trọng tâm, 
trọng điểm, đúng và trúng các nhóm chủ thể tiềm năng để vận động tham 
gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phố rà soát, đánh giá hiệu quả 
các kênh truyền thông đã và đang thực hiện; qua đó thực hiện đổi mới, đa 
dạng hóa, áp dụng linh hoạt các hình thức truyền thông phù hợp với đặc 
điểm vùng miền, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, tâm lý từng 
nhóm dân cư. 

Hình thức truyền thông phải xuất phát từ đặc thù từng nhóm dân cư, gắn 
với nội dung truyền thông phù hợp, gần gũi, thân thiện; kết hợp hiệu quả 
giữa các hình thức tuyên truyền truyền thống với các hình thức truyền 
thông mới. Để nâng cao hiệu quả truyền thông vận động người dân tham 
gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cần ưu tiên các hình thức sau: 

Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, BHXH Việt Nam chỉ đạo 
các đơn vị chuyên môn kiến nghị, đề xuất việc hoàn thiện các quy định 
pháp luật có liên quan, nhất là quy định về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia 
đình nhằm tạo sự hấp dẫn, thân thiện của chính sách đối với người dân 
trong quá trình tiếp cận như: đề xuất mở rộng phạm vi hưởng của chính 
sách BHXH tự nguyện, xây dựng gói BHXH tự nguyện ngắn hạn, linh 
hoạt… 

Ngoài ra, BHXH Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh, thành 
phố thực hiện quyết liệt việc đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và 
phương pháp tuyên truyền BHXH theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 
21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

Nguồn: https://baodantoc.vn/tang-cuong-cong-tac-truyen-thong-chinh-sach-
bhxh-bhyt-1598412329298.htm 

 

7. Có nhất thiết phải khai báo trước khi cải tạo xe ô 
tô? 

Từ 1/8, chủ xe ô tô muốn cải tạo thay đổi kết cấu xe phải khai báo với 
cơ quan đăng ký xe,  phát sinh thủ tục, chi phí so với trước. 

Liên quan đến quy định tại Thông tư 58/2020 của Bộ Công an về 
việc trước khi cải tạo phương tiện, chủ xe phải khai báo với cơ quan cấp 
đăng ký và được xác nhận, trao đổi với Báo Giao thông, đại diện một số cơ 
sở sửa chữa, cải tạo xe cơ giới cho rằng, việc quy định thêm thủ tục khai 
báo trước khi cải tạo xe khiến cả chủ xe mất thêm chi phí, cũng như thêm 
thủ tục hành chính đối với chủ xe và đơn vị cải tạo. 



“Việc thực hiện thủ tục khai báo với cơ quan đăng ký trước khi cải tạo xe 
thuộc trách nhiệm của chủ xe. Tuy vậy, trên thực tế, chủ xe khi cải tạo xe 
đều thuê cơ sở cải tạo làm trọn gói các thủ tục đến thi công, nghiệm thu, 
do đó, thủ tục trên tác động đến cả chủ xe và cơ sở cải tạo. Chủ xe phải ký 
vào giấy khai báo, còn cơ sở cải tạo thực hiện việc khai báo. Cơ sở cải tạo 
phải đi lại nhiều hơn, còn chủ xe đương nhiên phải mất thêm chi phí”, anh 
Tú, Công ty CP thương mại và cơ khí G.T chia sẻ.  

Từ 1/8, chủ xe ô tô phải đăng ký với cơ quan quản lý đăng ký xe và được 
xác nhận mới được cải tạo xe 

Anh Nguyễn Hữu Cường, chủ một cơ sở sửa chữa, cải tạo xe ô tô ở 
huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết, việc cải tạo xe khá đa dạng, như 
thêm nắp thùng hàng, cải tạo thùng xe hở sang thùng kín, gắn thêm cẩu 
vào xe tải... Việc này đều có sự quản lý của Sở GTVT, cơ quan đăng kiểm 
với hàng loạt thủ tục. Sau khi cải tạo xong phải làm thủ tục đổi giấy chứng 
nhận đăng ký. Vậy có cần thiết phải thêm quy định khai báo như Thông tư 
58/2020 của Bộ Công an? 

“Có thể cơ quan quản lý đăng ký xe muốn quản lý từ “gốc đến ngọn” việc 
cải tạo xe, nhưng việc này cũng khiến chủ xe mất thêm chi phí. Trường 
chủ xe cải tạo hạng mục nhỏ (như lắp thêm nắp đậy thùng xe Pick up), 
không yêu cầu phải làm thiết kế cải tạo và thuê cơ sở sửa chữa xe không 
chuyên lĩnh vực cải tạo thi công thì dễ bỏ qua việc khai báo trước khi cải 
tạo. Khi đó việc hoàn thành được thủ tục sẽ rất phức tạp”, anh Cường nói.  



Trao đổi với Báo Giao thông, ông Ngô Hồng Hệ, nguyên Trưởng phòng 
Kiểm định xe cơ giới của Cục Đăng kiểm VN cho rằng, quy định trên khiến 
phát sinh "giấy phép con" trong lĩnh vực cải tạo xe cơ giới, gây khó khăn 
cho chủ xe, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cải tạo xe. 

Đề cập vấn đề trên, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho 
biết, quy định mới trên nhằm mục đích quản lý phương tiện giao thông chặt 
chẽ hơn. “Việc quy định đối với chủ phương tiện khi thay đổi cải tạo xe, đổi 
màu sơn phải đăng ký trước với cơ quan đăng ký xe, được quy định tại 
Thông tư số 58/2020 của Bộ Công an, nhằm giúp cơ quan quản lý theo 
dõi, giám sát phương tiện lưu thông trên được bộ một cách chặt chẽ hơn, 
nhưng trên tinh thần tạo điều kiện tốt nhất cho người dân”, lãnh đạo Cục 
Cảnh sát giao thông cho biết. 

Theo khoản 2 Điều 6 Thông tư số 58/2020 của Bộ Công an (quy định quy 
trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường 
bộ, có hiệu lực từ 1/8/2020), chủ xe có trách nhiệm: Đưa xe đến cơ quan 
đăng ký xe để kiểm tra đối với xe đăng ký lần đầu, xe đăng ký sang tên, xe 
cải tạo, xe thay đổi màu sơn. Trước khi cải tạo xe, thay đổi màu sơn (kể cả 
kẻ vẽ, quảng cáo), chủ xe phải khai báo trên trang thông tin điện tử của 
Cục Cảnh sát giao thông tại mục khai báo cải tạo xe, thay đổi màu sơn 
hoặc trực tiếp đến cơ quan đăng ký xe và được xác nhận của cơ quan 
đăng ký xe thì mới thực hiện; làm thủ tục đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký 
xe khi xe đã được cải tạo hoặc khi thay đổi địa chỉ của chủ xe. 

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/co-nhat-thiet-phai-khai-bao-truoc-khi-
cai-tao-xe-o-to-d477193.html 

 

8. Chính thức vận hành Cổng công khai ngân sách 
nhà nước 

Cổng công khai ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính có 4 chức 
năng cơ bản: Chức năng tiếp nhận báo cáo; chức năng tra cứu và 
khai thác báo cáo; chức năng giám sát hoạt động công khai ngân 
sách nhà nước; chức năng công khai dữ liệu e-GDDS. 

Sáng 26/8/2020, tại Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, 
Đại sứ Thụy Sĩ Ivo Sieber, Giám đốc điều hành Danh mục dự án của Ngân 
hàng Thế giới tại Việt Nam Stefanie Stallmeister và Quyền trưởng ban Hợp 
tác phát triển thuộc Đại sứ quán Canada Nina Seahra, Vụ trưởng Vụ Ngân 
sách Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đã bấm nút chính thức vận hành Cổng 
công khai ngân sách nhà nước (NSNN)- (https://ckns.mof.gov.vn/).  

Cổng công khai NSNN của Bộ Tài chính có 4 chức năng cơ bản: Chức 
năng tiếp nhận báo cáo;  chức năng tra cứu và khai thác báo cáo; chức 



năng giám sát hoạt động công khai NSNN; chức năng công khai dữ liệu e-
GDDS. 

 

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng các đại biểu bấm nút vận hành Cổng công 
khai ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh 

Cụ thể, Cổng công khai NSNN đã cập nhật toàn bộ dữ liệu lịch sử (từ năm 
2004) về công khai NSNN trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ 
(https://mof.gov.vn) và dữ liệu do Vụ NSNN cung cấp lên Cổng công khai 
NSNN (https://ckns.mof.gov.vn). 

Đến nay 63/63 địa phương thực hiện gửi báo cáo theo hình thức nhập trực 
tiếp trên Hệ thống công khai NSNN. Toàn bộ mảng dữ liệu của Bộ Tài 
chính (nợ công, NSNN, chứng khoán) đều được đưa lên Cổng công khai 
NSNN, đã thực hiện kết xuất đường link và đã thông báo cho Tổng cục 
Thống kê, IMF. 

Cổng Công khai NSNN sau khi đi vào hoạt động và khai thác sẽ đem lại 
những ảnh hưởng tích cực đối với hoạt động tài chính NSNN nói chung và 
công khai ngân sách nói riêng.  

Cổng Công khai NSNN được xây dựng trên cơ sở tham khảo các mô hình 
tiên tiến trên thế giới và yêu cầu về công khai, minh bạch ngân sách của 
Việt Nam, từng bước hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ và Bộ Tài 
chính trong việc cam kết thực hiện công khai, minh bạch và nâng cao trách 
nhiệm giải trình trong việc phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn lực công.  



Đối với Bộ Tài chính, Cổng sẽ giúp quá trình tổng hợp báo cáo công khai 
ngân sách được thực hiện nhanh và chính xác hơn. Đây còn là công cụ 
cho phép giám sát quá trình thực hiện công khai của các bộ, cơ quan trung 
ương và địa phương.  

Đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, công tác báo cáo công 
khai ngân sách sẽ trở nên đơn giản và thuận tiện hơn.  

Còn đối với người dân, doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu và các tổ chức 
trong và ngoài nước, đây là một kênh truyền thông cung cấp dữ liệu, thông 
tin cần thiết để giúp họ nắm bắt các vấn đề liên quan đến tài chính ngân 
sách quốc gia, qua đó thể hiện sự quan tâm và tăng cường sự giám sát 
của xã hội. Nhờ đó, sẽ góp phần cải thiện điểm số công khai minh bạch 
ngân sách quốc gia, công khai ngân sách của các bộ, cơ quan trung ương 
và công khai ngân sách địa phương.  

 

Các đại biểu tham quan và xem trình duyệt Cổng công khai NSNN. Ảnh: 
Đức Minh 

Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, việc 
xây dựng và đưa vào sử dụng chính thức Cổng công khai NSNN có ý 
nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện công khai minh bạch, tạo điều 
kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, các tổ 
chức trong và ngoài nước tra cứu, khai thác thông tin dữ liệu, giúp tăng 
cường hoạt động giám sát NSNN của công chúng, nâng cao trách nhiệm 



giải trình về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Thông qua đó, góp 
phần tăng cường kỷ luật tài khóa, sử dụng có hiệu quả nguồn lực NSNN.  

Bà Stefanie Stallmeister, Giám đốc điều hành Danh mục dự án của Ngân 
hàng Thế giới tại Việt Nam nhận định: “Cổng công khai NSNN sẽ cải thiện 
tính công khai, minh bạch và hiệu quả đồng đều của ngân sách, đồng thời 
góp phần tăng cường quản lý kinh tế vĩ mô, nhận thức về rủi ro và trách 
nhiệm giải trình trong cung cấp dịch vụ công. Ngân hàng Thế giới tin rằng 
để có thể nắm bắt hoạt động của nhà nước, tiếp cận thông tin là việc quan 
trọng đối với không chỉ các cấp chính quyền, mà cả mọi người dân và 
doanh nghiệp”. 

“Đại dịch Covid-19 đang buộc chính phủ các nước trên toàn thế giới phải 
đối mặt với những quyết định khó khăn về tài chính và ngân sách, đòi hỏi 
mọi người phải hợp tác và đưa ra những hành động kịp thời. Chúng ta chỉ 
có thể làm được điều đó khi được tiếp cận những thông tin cập nhật và 
đầy đủ. Cổng Công khai NSNN chính là một công cụ sẽ giúp các bộ ngành 
và người dân Việt Nam vượt qua những thách thức do tác động của dịch 
Covid-19”, đại sứ Thụy Sĩ Ivo Sieber nhận định. 

Lễ khai trương Cổng Công khai NSNN cũng là một hoạt động kỷ niệm 75 
năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam. Đây cũng là một minh 
chứng cho nỗ lực cải cách hành chính của Bộ Tài chính, góp phần từng 
bước thay thế báo cáo giấy bằng báo cáo điện tử.  

Cổng Công khai NSNN được Bộ Tài chính xây dựng và nhận được sự hỗ 
trợ của Chương trình Hỗ trợ Tư vấn và Phân tích Quản lý Tài chính công 
tại Việt Nam (Chương trình AAA). Chương trình AAA do Chính phủ Thụy 
Sĩ và Chính phủ Canada đồng tài trợ và ủy thác qua Ngân hàng Thế giới 
từ năm 2016. 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-
08-26/chinh-thuc-van-hanh-cong-cong-khai-ngan-sach-nha-nuoc-
91470.aspx 

 

9. Môi trường kinh doanh tại Việt Nam ngày càng 
thuận lợi 

Chiều 25-8, với vai trò là Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc đã dự và phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Kinh doanh 
ASEAN 2020 do Ngân hàng Standard Chartered và hãng Reuters tổ 
chức theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Khai phá tiềm tăng 
ASEAN”. 

Diễn đàn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 đến 27-8, tại 22 điểm cầu trực 
tuyến và phát trên các mạng truyền thông quốc tế. Diễn đàn thu hút sự 



tham gia của lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp và tổ chức đến từ 
châu Á, Trung Đông, châu Âu và Hoa Kỳ vào các phiên thảo luận về những 
xu hướng đang nổi có thể định hình tương lai của khu vực. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Kinh doanh 
ASEAN 2020. Ảnh: VGP 

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, thế giới và 
ASEAN đang chứng kiến sự bùng phát và tác động nghiêm trọng của đại 
dịch Covid-19. Kinh tế ASEAN đang phải đối mặt với sự suy giảm tăng 
trưởng kinh tế nặng nề. “Trong bối cảnh khó khăn chồng chất khó khăn, tôi 
thấu hiểu và chia sẻ với các doanh nghiệp ASEAN và quốc tế về việc các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bị đình trệ, đe dọa sự tồn tại của 
nhiều doanh nghiệp, việc làm của hàng chục triệu người lao động. Đặc biệt 
là khó khăn trong hàng không, du lịch, dịch vụ... đang từng ngày vượt quá 
sức chịu đựng”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020, 
nhấn mạnh. 

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đã gia nhập ASEAN 25 năm trước và 
đến nay đã ký 13 hiệp định thương mại tự do (FTA), bao gồm cả những 
hiệp định lớn như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP) năm 2019, FTA Việt Nam - EU (EVFTA) năm 2020. Việt 
Nam luôn chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế. Môi trường đầu 
tư kinh doanh tại Việt Nam ngày càng thuận lợi thông thoáng. Việt Nam 
hiện có hơn 32.000 dự án đầu tư nước ngoài đang hoạt động với tổng vốn 
hơn 380 tỷ USD từ 140 quốc gia, đối tác... 

ASEAN cũng phấn đấu thu hẹp khoảng cách phát triển, thực sự lấy người 
dân làm trung tâm, lợi ích cộng đồng làm cơ sở; mở rộng hợp tác trong 
Tiểu vùng Mê Công - nơi có rất nhiều tiềm năng chờ đón các luồng vốn 



đầu tư kinh doanh. “ASEAN coi trọng đồng hành giữa doanh nghiệp và 
Chính phủ. Chính phủ chắp cánh cho doanh nghiệp vươn tới và doanh 
nghiệp có nghĩa vụ đóng góp phát triển, hỗ trợ Chính phủ hoàn thiện về 
quản trị, phục vụ. ASEAN và Việt Nam chào đón các bạn doanh nghiệp, 
hãy đến và cùng chúng tôi hành động và thành công”, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020, chốt lại bài phát biểu. 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/moi-truong-kinh-doanh-tai-viet-nam-ngay-
cang-thuan-loi-681613.html 

 

10. “Mở khóa” cho chuyển đổi số (Tiếp theo và hết) (*) 

Bài 3: Thể chế phải đi tiên phong 

Việc hoàn thiện thể chế, tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc 
 cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) và quá trình chuyển 
đổi số quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nêu 
trong Nghị quyết 52/NQ-TW (Nghị quyết 52) của Bộ Chính trị. Tuy 
nhiên, quá trình triển khai nhiệm vụ này vẫn còn hạn chế, chưa tạo 
được sự dẫn dắt để những chủ trương của Nghị quyết 52 đi nhanh 
hơn vào cuộc sống. 

Cán bộ kỹ thuật của VNPT kiểm tra hạ tầng cáp quang để bảo đảm chất 
lượng dịch vụ in-tơ-nét. 

Nhiều yếu tố thách thức 

Nghị quyết 52 là nghị quyết toàn diện, tổng thể đầu tiên của Trung ương 
Đảng về chủ trương, chính sách của Việt Nam trong việc tham gia vào 



CMCN 4.0; đồng thời thể hiện ý chí mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, 
xác định tận dụng CMCN 4.0 để vươn lên bắt kịp với thế giới trong một số 
ngành, lĩnh vực. Hiện thực hóa chủ trương của Nghị quyết 52, ngày 27-4-
2020, Chính phủ  ban hành Nghị quyết 50/NQ-CP về chương trình hành 
động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 52. Tiếp đến, ngày 3-6, Thủ 
tướng Chính phủ  ký Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình 
chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Theo 
Cục trưởng Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) Nguyễn Huy 
Dũng, đây là yếu tố then chốt nhằm thúc đẩy  chuyển đổi số tại Việt Nam. 
Nếu xét trên bình diện quốc gia, Việt Nam nằm trong số những nước tốp 
đầu Đông - Nam Á có một chương trình chuyên đề về chuyển đổi số. Đây 
thực chất là quá trình chuyển đổi từ không gian truyền thống sang không 
gian số. Trong đó, tư duy chấp nhận cái mới, yếu tố thể chế, nhận thức, 
chính sách quan trọng hơn yếu tố công nghệ. Thực tế nhiều năm trở lại 
đây, công nghệ thông tin (CNTT) luôn là một trong những ngành kinh tế có 
tốc độ tăng trưởng liên tục đạt hai con số trong hơn 10 năm qua. Doanh 
thu công nghiệp CNTT năm 2019 ước đạt hơn 112 tỷ USD, tăng gần 10 tỷ 
USD so năm 2018; trong đó, xuất khẩu công nghiệp CNTT đạt 91,5 tỷ 
USD, chiếm 81,5% tổng doanh thu. Tiếp theo, là vai trò của các doanh 
nghiệp (DN) công nghệ với nhiệm vụ là những người dẫn dắt, tạo nền tảng 
cho chuyển đổi số. Lực lượng gần 30 nghìn DN trong ngành là tiền đề để 
Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ, nâng cao năng lực 
tiếp cận CMCN 4.0. Nhiều DN lớn như FPT, Viettel, VNG, Vingroup,... đã 
mạnh dạn đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm ứng dụng CMCN 
4.0 như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn. Nhóm yếu tố thứ ba là nguồn nhân 
lực, nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo, các hệ thống nền 
tảng, cơ sở dữ liệu quốc gia. Đây được coi là những yếu tố quan trọng cho 
chuyển đổi số, tham gia vào việc xây dựng và hình thành văn hóa số. Tuy 
nhiên, đây cũng lại là những điểm hạn chế của Việt Nam khiến quá trình 
chuyển đổi số đang gặp phải không ít thách thức. Cụ thể, theo dự báo, để 
phục vụ nhu cầu chuyển đổi số, chúng ta hiện còn thiếu ít nhất 400 nghìn 
nhân lực CNTT. Mặc dù nhu cầu nguồn nhân lực lớn như vậy, nhưng các 
chương trình đào tạo ngành CNTT trong nước vẫn chưa đáp ứng được 
nhu cầu, nhất là trong việc đào tạo kỹ sư chất lượng cao. 72% số lao động 
CNTT vẫn cần phải được đào tạo bổ sung trong thời gian ít nhất ba tháng. 
Đầu tư vào R&D của DN Việt cũng hạn chế, rất ít DN thành lập và sử dụng 
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, gây cản trở đến khả năng sáng tạo 
đổi mới. Bên cạnh đó, mặc dù hạ tầng in-tơ-nét của Việt Nam có tốc độ 
phát triển khá nhanh, nhưng việc phủ sóng vẫn chỉ phổ biến tại các thành 
phố lớn. Các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa,… chưa được đầu tư 
cũng như người dân tại các khu vực đó không có điều kiện sử dụng in-tơ-
nét. 



Ngoài ra, cơ sở dữ liệu mở mang lại rất nhiều lợi ích, tạo động lực cho sự 
phát triển kinh tế và khoa học thông qua sự thuận tiện hơn khi tiếp cận các 
thông tin hợp nhất từ nhiều kho dữ liệu khác nhau. Việc công bố các dữ 
liệu công theo lộ trình nhất định cũng làm tăng niềm tin của người dân vào 
bộ máy hành chính, qua đó nâng cao việc huy động nguồn lực xã hội vào 
các hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu mở của 
chúng ta hiện còn hạn chế; các hệ thống thông tin của nhiều bộ, ngành, địa 
phương hầu hết chưa sẵn sàng để kết nối, khai thác và chia sẻ. Vì vậy, để 
phát triển hạ tầng dữ liệu, cần hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo 
nền tảng cho chuyển đổi số; đồng thời, tập trung phát triển nền tảng để kết 
nối, chia sẻ, giám sát, phân tích và tổng hợp dữ liệu.  

Tư duy phải đột phá 

Theo các chuyên gia, nhận thức vẫn đóng vai trò quan trọng nhất trong 
quá trình chuyển đổi số. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nghị 
quyết 52 là cần hoàn thiện thể chế, tạo thuận lợi cho DN chủ động tham 
gia CMCN 4.0 và quá trình chuyển đổi số quốc gia. Tiến sĩ Nguyễn Đức 
Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư cho rằng, sau gần một năm triển khai 
Nghị quyết 52, công tác hoàn thiện thể chế đã đạt được một số kết quả 
bước đầu, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo cũng như quá trình chuyển 
đổi số. Thí dụ, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 999/QĐ-TTg về đề 
án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ, là hành lang phát triển cho các nền 
tảng kinh tế mới dựa trên khoa học công nghệ số. Bên cạnh đó, Chính phủ 
ban hành khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ, 
sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới hình thành từ CMCN 4.0 (cơ 
chế sandbox). Ở cấp các bộ, ngành, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây 
dựng Đề án 844 (theo Quyết định số 844/QĐ-TTg) về hỗ trợ hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, đồng thời tạo ra một 
số hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, làm “sân chơi” cho các DN công nghệ. Bộ 
Thông tin và Truyền thông ngoài việc ban hành Khung kiến trúc Chính phủ 
điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 (là cơ sở để các bộ, ngành, địa phương 
cập nhật, từng bước triển khai ứng dụng CNTT, bảo đảm sự đồng bộ, kết 
nối, liên thông, chia sẻ hạ tầng, dữ liệu), còn phối hợp Ngân hàng Nhà 
nước  Việt Nam xây dựng cơ chế cho phép các DN viễn thông triển khai 
thử nghiệm dịch vụ thanh toán qua di động;… 

Tuy nhiên, cũng theo ông Hiển, quá trình đổi mới thể chế theo CMCN 4.0 
diễn ra vẫn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Có thể kể đến sự 
chuyển dịch về cơ chế tài chính cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp công 
nghệ vẫn chưa có sự thay đổi. Nghị quyết 52 đã yêu cầu rất rõ, phải có cơ 
chế cho DN nhà nước thực hiện đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ, 
đầu tư mạo hiểm, đầu tư vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thế nhưng 
thực tế hiện nay, nhiều DN, tập đoàn nhà nước dù có tiền trích quỹ cho 



nghiên cứu đổi mới sáng tạo, nhưng lại không có cơ chế để chi ra. Nếu 
vẫn coi đầu tư cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo như đầu tư 
công thì rất khó có nguồn lực cho sự phát triển. Về phía các DN tư nhân 
tham gia vào đổi mới sáng tạo, mặc dù quy định cho phép các dự án thử 
nghiệm, tiếp cận với các bộ, ngành để xin nguồn, nhưng thủ tục để tiếp 
cận những nguồn vốn này luôn là “ma trận” khiến nhiều DN phải chùn 
bước. Đáng chú ý, một lĩnh vực đáng lẽ phải đi trước, tiên phong trong tiếp 
cận CMCN 4.0 là giáo dục và đào tạo để xây dựng nguồn nhân lực số - lực 
lượng sản xuất chính của cách mạng số lại đang có chiều hướng tụt hậu. 
Từ khi có Nghị quyết số 29-NQ/TW (Hội nghị T.Ư 8, khóa XI) về đổi mới 
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu  công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và hội nhập quốc tế (năm 2013), cho đến Kết luận số 51-KL/TW của 
Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW (năm 2019), công 
tác này gần như giẫm chân tại chỗ. Ngoài ra, còn hàng loạt vấn đề khác 
như vẫn chưa có quy định rõ như thế nào là DN số, lao động số, chưa có 
quy định về các vấn đề tài sản, đầu tư để khuyến khích DN số phát triển 
hoặc khung pháp lý cho ứng dụng các công nghệ mới. Rõ ràng, điểm 
nghẽn lớn nhất hiện nay trong việc triển khai Nghị quyết 52 chính là sớm 
hoàn thiện về thể chế, có sự vào cuộc quyết liệt hơn của Nhà nước trong 
việc hình thành các cơ chế mẫu. Thí dụ, Nhà nước có thể đứng ra xây 
dựng các nền tảng công nghệ dùng chung cho khối DN nhà nước, hoặc hệ 
thống quản lý, điều hành chung cho các trường học,… sau đó triển khai 
đồng loạt trên cả nước sẽ vừa nhanh, hiệu quả lại tiết kiệm vốn đầu tư. 
Hoặc để thúc đẩy chuyển đổi số trong DN, phát triển sản xuất thông minh, 
Nhà nước có thể đầu tư xây dựng những bộ công cụ giúp DN tự đánh giá 
được mức độ thông minh của mình cũng như tham vấn được bước thực 
hiện tiếp theo; thành lập đội ngũ chuyên gia hỗ trợ trực tiếp một số nhóm 
DN thực hiện chuyển đổi số; tổ chức các chương trình lớn phổ biến mô 
hình sản xuất thông minh trên thế giới,… Đây là những động thái mạnh mẽ 
mà Chính phủ nhiều quốc gia triển khai khá hiệu quả, nhưng chúng ta làm 
rất chậm, đòi hỏi phải có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa.  

Chủ động, tích cực tham gia  CMCN 4.0 là yêu cầu tất yếu khách quan; có 
ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả 
hệ thống chính trị và toàn xã hội. Sau gần một năm triển khai thực hiện 
Nghị quyết 52, mức độ chủ động tham gia CMCN 4.0 của nước ta cho thấy 
xuất hiện một số bước chuyển ban đầu, nhưng còn chưa rõ nét và chưa 
thể đáp ứng nhu cầu thực tiễn. “Chiếc áo” chính sách truyền thống chật 
hẹp đã không còn vừa vặn, phù hợp đối với “người khổng lồ” CMCN 4.0 
hiện nay nữa, đòi hỏi sự thay đổi tư duy của hệ thống chính trị cũng như 
xã hội, tạo ra bước ngoặt tích cực để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số 
quốc gia vận hành nhanh và mạnh hơn, tận dụng hiệu quả các cơ hội mà 



CMCN 4.0 mang lại, biến thành động lực cho tăng trưởng, nâng cao sức 
cạnh tranh quốc gia trong xu thế hội nhập mới. 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/thong-tin-so/mo-khoa-cho-chuyen-doi-so-
tiep-theo-va-het--614491 

 

11. Hướng dẫn chứng từ chứng nhận C/O và thủ tục 
hải quan khi thực thi EVFTA 

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, 
thành phố thực hiện việc tiếp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa và giải quyết thủ tục hải quan khi thực thi cam kết Hiệp định 
EVFTA. 

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản hướng dẫn Cục Hải 
quan các tỉnh, thành phố thực hiện việc tiếp nhận chứng từ chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa và giải quyết thủ tục hải quan khi thực thi cam kết Hiệp 
định thương mại tự do Việt Nam -EU (EVFTA). 

Theo Tổng cục Hải quan, Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. 
Để thực hiện các cam kết của hiệp định về xuất xứ hàng hóa, Bộ Công 
Thương đã ban hành Thông tư 11/2020/TT-BCT (ngày 15/6/2020) qui định 
về qui tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA, có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. 

Trong khi chờ ban hành Nghị định biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế 
nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định EVFTA, để đảm bảo thực 
hiện đúng cam kết của hiệp định, Tổng cục Hải quan hướng dẫn một số 
nội dung cụ thể, bao gồm trường hợp người khai hải quan nộp chứng từ 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp từ ngày 1/8/2020, cơ quan hải 
quan hướng dẫn người khai hải quan khai thông tin về chứng từ chứng 
nhận xuất xứ (C/O) trên tờ khai hải quan theo qui đinh tại Điều 5, Thông tư 
38/2018/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 62/2019/TT-BTC) và 
thực hiện tiếp nhận theo qui định. 

Về áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ của EU trong Hiệp định EVFTA 
theo nội dung công văn số 6123/BCT-XNK (ngày 18/8/2020 của Bộ Công 
thương), căn cứ vào thông báo chính thức của Cộng đồng châu Âu (EC) 
tại công thư Ares (2020) và Thông tư 11/2020/TT-BCT, Việt Nam sẽ cho 
hưởng ưu đãi đối với lô hàng có xuất xứ từ EU trên cơ sở chứng từ tự 
chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi nhà xuất khẩu đã đăng kí mã số 
REX (hệ thống kiểm soát của EU) hoặc bởi bất kì nhà xuất khẩu nào 
chứng nhận cho lô hàng trị giá không quá 6.000 EURO. 

Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ 
Hiệp định EVFTA thực hiện theo quy định tại Điều 7, Thông tư 38/2018/TT-
BTC (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 62/2019/TT- BTC ngày 5/9/2019). 



Trong giai đoạn dịch COVID-19, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hải 
quan thực hiện theo hướng dẫn thời hạn nộp chứng từ chứng nhận xuất 
xứ, hình thức nộp chứng tứ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập 
khẩu được quy định tại Thông tư  47/2020/TT-BTC (ngày 27/5/2020). 

Bộ Tài chính đã triển khai xây dựng dự thảo để trình Chính phủ kí ban 
hành Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 
đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020 – 
2022. 

Theo dự thảo, Nghị định có các điều khoản qui định riêng về điều kiện và 
thủ tục áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi và thuế nhập khẩu ưu đãi 
đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA.  

Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định gồm biểu thuế xuất khẩu ưu đãi 
(Phụ lục I), biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (Phụ lục II) và danh sách 
lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu (Phụ lục III). 

Theo dự thảo, Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí, tuy nhiên sẽ 
áp dụng đối với các tờ khai hải quan đăng kí từ ngày Hiệp định EVFTA có 
hiệu lực đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nếu đáp ứng đủ 
điều kiện để được hưởng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu 
ưu đãi đặc biệt quy định tại Nghị định này, để đảm bảo ưu đãi thuế của 
Hiệp định EVFTA được áp dụng kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực 1/8/2020. 

Nguồn: https://vietnambiz.vn/huong-dan-chung-tu-chung-nhan-c-o-va-thu-
tuc-hai-quan-khi-thuc-thi-evfta-20200826073432801.htm 

 

12. Đề xuất rút thời hạn giấy phép lái xe xuống còn 5 
năm: Không nên dồn gánh nặng lên người dân 

Dự thảo Luật Đảm bảo trật tự An toàn Giao thông đường bộ của Bộ 
Công an vừa trình Chính phủ có đề xuất giảm thời hạn của giấy phép 
lái xe (GPLX) từ 10 năm như hiện nay xuống còn 5 năm. Nhiều ý kiến 
cho rằng, trong khi Chính phủ đang nỗ lực cải cách, giảm thiểu các 
thủ tục hành chính thì việc giảm thời hạn này sẽ gây khó cho người 
dân.   

Theo dự thảo Luật Đảm bảo trật tự An toàn Giao thông đường bộ vừa 
được trình Chính phủ, Bộ Công an đề xuất rút thời hạn cấp GPLX xuống 
còn 5 năm thay vì 10 năm như hiện nay đang được Bộ GTVT quy định. 
Theo đó, tại Khoản 9 Điều 46 dự thảo về thời hạn GPLX quy định: GPLX 
các hạng A1, A2, A3 không có thời hạn và GPLX hạng B, C, D1, D, BE, 
CE, D1E, DE có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp. 



Đại diện Hiệp hội Vận tải Ôtô Việt Nam cho rằng, hiện GPLX các hạng B1 
và B2 có thời hạn là 10 năm, các hạng GPLX ôtô khác có thời hạn 5 năm. 
Tuy nhiên, các hạng khác số lượng không nhiều mà chủ yếu là lái xe hạng 
B1 và B2. 

 

Rút ngắn thời hạn cấp đổi giấy phép lái xe có cần thiết? Ảnh: Hải Nguyễn 

Theo ông Nguyễn Văn Thanh (nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ôtô Việt 
Nam), việc thay đổi sẽ phiền hà và tốn kém thời gian, tiền của cho người 
dân, gây tác động xã hội. Sau 10 năm, chủ sử dụng GPLX phải đến kiểm 
tra sức khoẻ để đảm bảo. Theo đồng hồ sinh học về sức khoẻ con người, 
thì 10 năm là hợp lý, vì nếu những người trẻ, sức khỏe ổn định mà rút thời 
hạn xuống 5 năm sẽ gây lãng phí, tốn kém và không cần thiết. Cũng theo 
ông Thanh, việc rút ngắn nhằm mục đích gì, trong 10 năm chỉ phải đổi lại 
GPLX 1 lần, nay phải đổi hai lần, sẽ gây phiền toái, tốn kém cho người 
dân. Hiện các giấy tờ tuỳ thân như hộ chiếu, căn cước công dân cũng có 
thời hạn 10 - 15 năm. Việc rút ngắn thời hạn, yêu cầu thêm khám sức khỏe 
sẽ phát sinh chi phí hành chính rất lớn, hàng triệu người phải đi làm lại thủ 
tục, thêm 1 giấy khám sức khỏe sẽ gây lãng phí tốn kém công sức, chi phí, 
thời gian của người dân. 

Vụ trưởng Vụ phương tiện và người lái (Tổng cục đường bộ Việt Nam) - 
ông Lương Duyên Thống cho biết, tại dự thảo Luật GTĐB sửa đổi, Bộ 
GTVT cũng đã đề xuất giữ nguyên thời hạn GPLX như hiện nay. Theo các 
chuyên gia giao thông, Luật Giao thông đường bộ và các nghị định của 
Chính phủ đã quy định thời hạn đổi GPLX từ 5 năm trước đây lên 10 năm 



và đã thực hiện nhiều năm nay. Việc này giúp cải cách hành chính, giảm 
phiền hà cho người dân. 

Đừng đẩy khó cho người dân 

Giám đốc Công ty CP vận tải và thương mại dịch vụ Đất Cảng - ông Khúc 
Hữu Thanh Hải  cho rằng, việc giảm thời hạn cấp GPLX xuống còn 5 năm 
là bất hợp lý vì việc cấp GPLX liên quan đến độ tuổi và độ tuổi thì khống 
chế cho lái xe chở khách và xe vận tải. Theo quy định GPLX hạng A1, A2, 
A3 không có thời hạn. GPLX hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 
55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam; trường hợp người lái xe trên 
45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì GPLX được cấp có thời 
hạn 10 năm, kể từ ngày cấp. GPLX hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm, kể từ 
ngày cấp. GPLX hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thời hạn 5 năm, kể từ 
ngày cấp. 

Cùng với đó, xu hướng của thế giới là với xe cá nhân - người lái còn sức 
khoẻ thì vẫn có thể lái xe, vậy giảm xuống như vậy để vì mục đích gì. Nếu 
cơ quan quản lý nhà nước có mục đích rõ ràng trong đổi GPLX là cập nhật 
kiến thức cho người dân thì việc đổi mới có ý nghĩa. Hiện tại một số nước 
phát triển, mỗi lần muốn đổi GPLX, người lái xe bắt buộc phải học lại để 
cập nhật những kiến thức mới về ATGT. Do đó, không nhất thiết phải giảm 
vì các quy định về độ tuổi lái xe đã có trong luật và hiện tại đang triển khai, 
khi còn tuổi còn cấp GPLX; quan trọng nhất là chế tài trong quá trình lưu 
thông, nếu vi phạm thì bị tước bằng lái hoặc học lại mới là vẫn đề quan 
trọng. Việc quy định về thời hạn cấp đổi GPLX đang ổn định, nếu rút ngắn 
có thể gây lãng phí cho xã hội và người dân, trong khi Chính phủ đang cắt 
giảm và đơn giản hoá các thủ tục hành chính thì lại gây khó khăn cho 
người dân; việc giảm không mang lại lợi ích cho người dân và xã hội. 

Theo anh Tiến Văn trú tại Tân Tây Đô (Hà Nội), xét từ thực tế cá nhân, anh 
thấy đề xuất trên còn khá nhiều điểm bất hợp lý. Rút ngắn thời hạn giấy 
phép lái xe xuống còn 5 năm sẽ mất nhiều thời gian của người dân đi cấp 
lại giấy phép, ít nhất là 1 ngày đi xin cấp và 1 ngày đi lấy bằng mới. Ví dụ 
như đối với căn cước công dân thời hạn là 15 năm mà tại các huyện, các 
quận đều được cấp mà việc cấp mới hay thay đổi thông tin trên thẻ căn 
cước đã ùn tắc và rất mất thời gian của công dân huống chi là giấy phép 
lái xe và gian hạn giấy phép lại xe chỉ có Bộ Công an và các cơ quan đủ 
thẩm quyền mới có thể cấp được. Vì vậy, đây là việc không cần thiết. 
Thêm nữa điều này cũng không phù hợp với thông lệ quốc tế. Nếu rút 
ngắn thời hạn giấy phép lái xe xuống còn 5 năm sẽ tăng khối lượng công 
việc cho các cơ quan quản lý nhà nước từ đó sẽ kéo theo việc tốn chi phí 
cho nguồn lực đáp ứng khối lượng công việc mới, chi phí đảm bảo sản 
xuất in ấn, xét duyệt hồ sơ… 



Anh Hà Trọng Luân (lái xe taxi) cho rằng, việc rút ngắn thời hạn giấy phép 
lái xe không quan trọng bằng đưa các chế tài vào quản lý chặt, thực hiện 
nghiêm túc mọi giấy tờ chứng nhận hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy phép lái 
xe như giấy chứng nhận sức khỏe… Do đó, nếu có quy định mới thì cũng 
mong các cơ quan quản lý Nhà nước rút ngắn hơn thủ tục hành chính phải 
để thuận tiện chứ không thể thay đổi gây phiền phức cho người dân. 

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/de-xuat-rut-thoi-han-giay-phep-lai-xe-
xuong-con-5-nam-khong-nen-don-ganh-nang-len-nguoi-dan-830846.ldo 

 

13. Thanh Hóa: Công bố 23 thủ tục hành chính lĩnh 
vực đất đai thuộc thẩm quyền Sở TN&MT 

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ 
tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn 
phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh 
Hóa. 

 

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa công bố 23 thủ tục hành chính lĩnh vực đất 
đai thuộc thẩm quyền sở Tài nguyên và Môi trường 

Công bố 23 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường là 
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cụ thể: 

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để 
quản lý; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền 



sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp 
Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy 
định; đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa 
kế, tặng cho góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất. 

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi 
thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp 
nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự 
nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài 
chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp 
Giấy chứng nhận; gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh 
tế; tách thửa hoặc hợp thửa đất; cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đính chính Giấy 
chứng nhận đã cấp. 

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất 
đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện; 
đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu; cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người 
đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là 
người sử dụng đất; đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy 
chứng nhận đã cấp. 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất 
đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng 
đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập 
tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản 
gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với 
trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh 
nghiệp. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền... 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy trình nội bộ của thủ tục 
hành chính gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để xây dựng quy 
trình điện tử; hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả các thủ tục hành 
chính lĩnh vực đất đai khi Văn phòng Đăng ký đất đai đi vào hoạt động. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2020 và bãi bỏ Quyết 
định số 1057/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc 



thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 
Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch 
UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/thanh-hoa-cong-bo-23-thu-tuc-
hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai-thuoc-tham-quyen-so-tn-mt-309610.html 

 

14. Diện mạo mới vùng ven  

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Hóc Môn, TPHCM chủ động đề ra 
nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, nhất là 
các công trình trọng điểm, cấp bách. Khối lượng đầu tư xây dựng cơ 
bản năm sau luôn cao hơn năm trước. Công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ vậy, diện mạo 
của huyện vùng ven đã trở nên khang trang, đồng bộ hơn. 

 

Đường Tô Ký sau khi mở rộng đã giúp nâng cao chất lượng sống của 
người dân 

Giao thông nông thôn được cải thiện 

Ngồi trước sân ngôi nhà vừa xây dựng xong, ông Trần Văn Bảy (68 tuổi, 
nhà đường Tô Ký, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) nhìn ra đường Tô 
Ký, nói trong niềm vui: “Bà con hay gọi đùa đây là con đường hợp lòng 
dân. Bởi vài tháng trước, gặp cơn mưa thế này là cả con đường lênh láng 



nước. Mặt đường đầy ổ gà nên người dân đi lại rất vất vả. Từ ngày nhà 
nước mở rộng đường, vỉa hè được lát gạch, bộ mặt nơi đây đã thay đổi”. 

Đường Tô Ký dài hơn 2,4km đi qua 3 xã Thới Tam Thôn, Trung Chánh và 
Tân Xuân, sau khi được mở rộng ra 25m đã giúp cuộc sống người dân nơi 
đây thay đổi. Theo Chủ tịch UBND xã Thới Tam Thôn Nguyễn Thanh Tú, 
giữa năm 2019, huyện bắt đầu nâng cấp, mở rộng đường Tô Ký, đến nay 
đã cơ bản hoàn thành. Công trình được thực hiện nhanh chóng có phần 
quan trọng từ sự đồng thuận của gần 500 hộ dân giao mặt bằng để huyện 
nâng cấp, mở rộng đường. Những căn nhà bị giải tỏa một phần đã được 
xây dựng lại, hầu hết thành nhà cao tầng, khang trang hơn trước. 

5 năm qua, nhiều tuyến đường khác như đường liên xã, đường nội bộ ấp 
cũng được mở rộng, bê tông hóa, giúp bộ mặt giao thông nông thôn được 
cải thiện. Cụ thể, huyện đã vận động đầu tư nâng cấp 907 công trình 
đường giao thông, với tổng chiều dài trên 207km. Các xã vận động nâng 
cấp, mở rộng trên 78km đường. Hơn 8.400 hộ dân ở địa phương đã hiến 
trên 212.000m2 đất, trị giá trên 555 tỷ đồng để làm đường. 

Đồng chí Dương Hồng Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 
Hóc Môn, cho rằng, kết quả trên là nhờ sức mạnh từ lòng dân. “Bên cạnh 
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì chính chủ trương dân biết, dân 
bàn, cùng tham gia xây dựng quê hương, quản lý đô thị, xây dựng nếp 
sống văn minh mới đã giúp diện mạo địa phương thay đổi. Điều này đã 
góp phần đưa chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng 
đến người dân ở huyện”, đồng chí Dương Hồng Thắng nhấn mạnh. 

Đơn giản thủ tục hành chính 

Nhiệm kỳ qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) được Huyện ủy tập 
trung chỉ đạo quyết liệt, bằng nhiều giải pháp. Có thể kể đến việc ứng dụng 
công nghệ thông tin, đơn giản các thủ tục, tăng cường giải quyết hồ sơ 
trực tuyến, cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, đến nay 
huyện đã giải quyết dứt điểm gần 1.380 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất tồn đọng từ năm 2016; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ. Điều này đã tạo cầu nối tương tác 
giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền, nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ 
sơ hành chính đúng hạn, góp phần giải quyết những bức xúc của người 
dân. 

Dấu ấn đột phá trong CCHC ở huyện Hóc Môn nhiệm kỳ qua chính là ra 
mắt đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản 
lý tại UBND huyện, giai đoạn 2019-2020”. Theo đó, UBND huyện xây dựng 
và đưa vào vận hành các phần mềm quản lý văn bản liên thông từ huyện 
đến xã, ISO điện tử, đơn thư khiếu nại, tố cáo, quản lý sau cấp phép xây 
dựng.  



Đặc biệt, phần mềm “Hóc Môn trực tuyến” là một trong những chương 
trình trọng tâm về CCHC được UBND huyện tổ chức triển khai từ năm 
2019. Sự đầu tư này đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết các hồ 
sơ hành chính, nhất là hồ sơ nhà đất cho người dân trên địa bàn; tạo kênh 
tương tác tốt giữa chính quyền và người dân trên tất cả các lĩnh vực. 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/dien-mao-moi-vung-ven-681642.html 

 

15. Tập huấn về cải cách hành chính: Nâng chất 
lượng phục vụ nhân dân 

Thời gian qua, công tác giải quyết thủ tục hành chính của các cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều chuyển biến tích 
cực, qua đó nâng chất lượng phục vụ nhân dân. Kết quả này có vai 
trò quan trọng của việc thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 
cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

 

Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2020 của UBND 
huyện Ba Vì (ảnh chụp giữa tháng 7-2020). 

Củng cố kỹ năng cho cán bộ 

Vừa qua, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác 
cải cách hành chính năm 2020 cho công chức ngành Nội vụ và công chức 
theo dõi, tham mưu về cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc 



thành phố Hà Nội. Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu 3 chuyên 
đề chính: Một số kỹ năng cơ bản đối với công chức tham mưu về công tác 
cải cách hành chính; cập nhật, triển khai các kế hoạch, văn bản chỉ đạo 
mới về cải cách hành chính của thành phố, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một 
cửa liên thông”; những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng và duy trì Hệ thống 
quản lý chất lượng ISO 9001:2015. 

Chị Ngô Thị Vân Anh, chuyên viên Phòng Nội vụ (UBND huyện Chương 
Mỹ) đánh giá: “Hội nghị tập huấn có nội dung vừa toàn diện, vừa chuyên 
sâu, sát với công việc nên tôi thấy rất bổ ích. Năm 2020, huyện Chương 
Mỹ đặt mục tiêu nằm trong tốp 20 về chỉ số cải cách hành chính của thành 
phố, vì vậy sau khi được tập huấn, tôi đã tham mưu xây dựng kế hoạch, 
chỉ đạo các xã, thị trấn từng nội dung của công tác cải cách hành chính 
theo hướng dẫn của thành phố”. 

Tương tự, Phó Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Tuấn Linh 
cho biết, việc tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính giúp mọi người củng 
cố kỹ năng, nắm chắc yêu cầu đặt ra, từ đó quán triệt lại trong cơ quan, 
đơn vị mình cách thức thực hiện theo đúng quy định. 

“Tham gia tập huấn tôi luôn đặc biệt quan tâm một số nội dung, như: Kỹ 
năng giao tiếp, ứng xử với người dân, doanh nghiệp; việc kiểm tra công 
tác cải cách hành chính… Để đáp ứng được yêu cầu công việc đặt ra đòi 
hỏi mỗi cá nhân phải luôn trau dồi, hoàn thiện mình”, ông Lê Tuấn Linh 
chia sẻ. 

Chủ động tập huấn phù hợp với tình hình 

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà, việc bồi dưỡng nghiệp vụ 
công tác cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
luôn được các cơ quan, đơn vị quan tâm. Các lớp tập huấn do thành phố 
tổ chức đều có đông đủ thành phần tham dự. Nhiều quận, huyện, thị xã 
còn chủ động tổ chức lớp tập huấn tại địa phương nhằm nâng cao nghiệp 
vụ cho những người trực tiếp làm công tác cải cách hành chính, nhất là ở 
cấp cơ sở. 

Trong năm 2020, các quận, huyện như: Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Bắc Từ 
Liêm, Chương Mỹ, Ba Vì… đã tổ chức hội nghị tập huấn cải cách hành 
chính. Điểm đặc biệt là trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, một số 
đơn vị chủ động triển khai qua hình thức trực tuyến. 

Trưởng phòng Nội vụ quận Cầu Giấy Nguyễn Minh Hiển cho biết, để bảo 
đảm công tác phòng, chống dịch, hội nghị tập huấn và tuyên truyền trực 
tuyến công tác cải cách hành chính năm 2020 được triển khai tại điểm cầu 
UBND quận và 8 phường. Qua đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 



Bà Nguyễn Thanh Loan (phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) bày tỏ: 
“Nhiều lần tôi đến UBND quận Cầu Giấy làm thủ tục hành chính đều rất hài 
lòng vì được cán bộ làm việc ở đây đón tiếp chu đáo và trả kết quả rất 
đúng hẹn. Phong cách, kỹ năng chuẩn mực đó rất đáng được nhân rộng”. 

Với huyện Chương Mỹ, hội nghị tập huấn trực tuyến đi sâu vào các nội 
dung cụ thể của công tác cải cách hành chính. Tiêu biểu là trong hội nghị 
triển khai kế hoạch đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp phòng, cấp xã, 
thị trấn năm 2020, huyện đã tập huấn cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên 
chức cấp huyện, xã sử dụng ứng dụng “Chính quyền điện tử huyện 
Chương Mỹ” trên Zalo. 

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của thành phố Hà Nội 
đã đề ra một số chỉ tiêu: 100% công chức cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn 
nghiệp vụ và phấn đấu 100% cán bộ cấp xã đạt chuẩn theo quy định; 
100% số hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn 
và trước hạn. Ngoài ra, 100% công chức, viên chức tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết hồ sơ hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
cơ quan, đơn vị có trình độ, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử đáp ứng 
yêu cầu của thành phố… 

Tin rằng, sự nghiêm túc trong tổ chức và thực hiện các hội nghị tập huấn 
về công tác cải cách hành chính từ thành phố đến cơ sở sẽ góp phần để 
Hà Nội duy trì kết quả cải cách hành chính đạt được thời gian qua, đồng 
thời không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. 

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Cai-cach-hanh-chinh/976850/tap-
huan-ve-cai-cach-hanh-chinh-nang-chat-luong-phuc-vu-nhan-dan 

 

16. Thừa Thiên Huế: Phấn đấu lọt top tỉnh, thành có các chỉ 
số tốt nhất cả nước 

Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục hoàn thiện và vận hành hiệu quả chính 
quyền thông minh gắn với triển khai các dịch vụ đô thị thông minh. 

Dẫn đầu cả nước trong xây dựng chính phủ điện tử 

Những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, 
địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh. Nhờ đó, trong năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế 
có nhiều chỉ số được đánh giá cao, như: Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành 
chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019 của tỉnh được xếp thứ 05/63 tỉnh, 
thành, tăng 38 bậc, cao nhất từ trước đến nay; Chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 20, tăng 10 bậc; Chỉ số cải cách hành chính (Par-
Index) xếp thứ 13/63 tỉnh, thành, tăng 3 bậc. 



Đáng chú ý, đối với chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Thừa Thiên 
Huế có 5/8 lĩnh vực tăng bậc, gồm: Công tác chỉ đạo điều hành, cải cách 
thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện đại hóa nền 
hành chính. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu UBND thành phố Huế cần lấy 
sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá tại Trung 

tâm Hành chính công thành phố Huế 

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho biết, với mục tiêu lấy người dân 
và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai 
khá sớm các dịch vụ đô thị thông minh. Đến nay, IOC triển khai 10 dịch vụ 
đô thị thông minh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính 
quyền, các cơ quan hành chính nhà nước. 

Vừa qua, tham dự trực tuyến Lễ khai trương trực tuyến Hệ thống Thông tin 
báo cáo quốc gia, Chủ tịch Phan Ngọc Thọ đã giới thiệu tới Thủ tướng 
Chính phủ và toàn Hội nghị dịch vụ tiêu biểu “Phản ánh hiện trường” của 
Thừa Thiên Huế. Đây là một kênh “Cảm biến xã hội” để tiếp nhận và xử lý 
phản ánh của người dân. Với dịch vụ này, người dân có thể theo dõi kết 
quả xử lý và thể hiện mức độ hài lòng của mình với kết quả xử lý; qua thời 
gian đưa vào sử dụng dịch vụ này được người dân hưởng ứng, đồng tình 
sử dụng và tương tác rất cao. 

Theo đó, Thủ tướng đánh giá cao Thừa Thiên Huế là địa phương ứng 
dụng CNTT vào xây dựng đô thị thông minh đạt được nhiều hiệu quả mà 
nổi bật là mô hình IOC đang được nhiều địa phương khác học tập, nhân 
rộng. Điều đó được thể hiện bằng việc tỉnh hiện đứng thứ 2 nhóm các tỉnh, 



thành phố về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông 
tin - truyền thông Việt Nam năm 2019, là địa phương dẫn đầu trong xây 
dựng chính phủ điện tử. 

Phấn đấu lọt Top 10 về chỉ số PAR-Index và PCI 

Được biết, trong 7 tháng đầu năm, Thừa Thiên Huế đã duy trì và tiến hành 
rà soát lại bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, địa 
phương, như: Rà soát quy trình nội bộ, quy trình điện tử; đồng thời, thực 
hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm 
quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đối với các 
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành chuyên môn 
cấp tỉnh; công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa một số lĩnh vực thuộc thẩm 
quyền giải quyết của các Sở ngành, UBND cấp huyện và cấp xã. 

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 145/KH-UBND về việc nâng 
cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) tỉnh năm 2020 với mục tiêu 
chỉ số CCHC của tỉnh năm 2020 nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có kết 
quả tốt nhất của cả nước; Kế hoạch số 182/KH-UBND về tiếp tục thực hiện 
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 
chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ nhằm kết nối hệ thống thông tin cổng dịch vụ công tỉnh với hệ thống 
thông tin VNPost qua trục quốc gia NGSP, phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết 
quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để mang lại hiệu 
quả cao hơn trong giải quyết thủ tục hành chính và tiết kiệm chi phí cho 
cho người dân và doanh nghiệp. 

Thừa Thiên Huế luôn xác định CCHC gắn liền với việc ứng dụng CNTT và 
ISO trong hoạt động cơ quan nhà nước. Theo đó, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn 
thiện và vận hành hiệu quả chính quyền thông minh gắn với triển khai các 
dịch vụ đô thị thông minh. 

Bên cạnh việc quyết liệt chỉ đạo rà soát, cắt giảm thành phần hồ sơ, thời 
gian giải quyết, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện mối quan hệ giữa cơ quan nhà 
nước và người dân, doanh nghiệp thông qua cơ chế đối thoại. Triển khai 
trên diện rộng việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 
phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; điều tra, khảo sát, đánh giá 
mức độ hài lòng của tổ chức, công dân trong thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, để làm người dân, tổ chức 
hài lòng, sự niềm nở của công chức là rất tốt nhưng chưa đủ, mà quan 
trọng là công việc được giải quyết nhanh, thuận lợi, chất lượng, hiệu quả. 

“Tỉnh tiếp tục cho rà soát và giải quyết sớm các thủ tục đầu tư, rút ngắn 
thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho những dự án lớn để đẩy nhanh 
tiến độ giải ngân, huy động mọi nguồn vốn xã hội vào sản xuất kinh doanh; 



xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị chậm giải quyết các thủ tục hành chính 
để tồn đọng kéo dài. Phấn đấu 01 tháng triển khai thực hiện 01 dự án có trị 
giá từ 100 tỷ trở lên”, Chủ tịch Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh. 

Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo tạo dựng môi trường đầu tư 
cạnh tranh, đơn giản hóa TTHC thông qua ứng dụng CNTT, tạo đột phá 
trong chuyển đổi số hướng tới môi trường "làm việc không giấy tờ; họp 
hành không gặp mặt; giải quyết thủ tục hành chính không tiếp xúc; thanh 
toán không dùng tiền mặt"; xây dựng hình ảnh "chính quyền thân thiện, 
phục vụ", hướng mục tiêu cải thiện các chỉ số PAR-Index và chỉ số PCI 
trong top 10 của cả nước và tiếp tục thực hiện thành công “mục tiêu kép” 
vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. 

Nguồn: https://enternews.vn/thua-thien-hue-muc-tieu-lot-top-tinh-thanh-co-
cac-chi-tot-nhat-ca-nuoc-180193.html 

 


